Enkele resultaten van de Beci – RGP opiniepeiling
AVG conformering: hoe ver staat u in uw onderneming?

Hoe ver staat u?

niet relevant voor mij

niet van gehoord of geen duidelijk inzicht

wacht op verdere informatie

initiatieven in uitvoering

conformering wordt gecontroleerd

conformering in orde

Ik ben hierbij niet betrokken:

1,23%

Ik heb hier nooit van gehoord of heb geen duidelijk inzicht:

6,17%

Ik wacht op verdere informatie om aan een conformering te beginnen:

16,05%

Initiatieven in uitvoering zonder duidelijk zicht op de effectieve datum van conformiteit:

49,39%

De conformering is afgerond, maar wordt nu gecontroleerd en gevalideerd:

22,22%

De conformering is afgerond en gevalideerd:

4,94%
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Wat is uw algemene perceptie van de AVG?

Perceptie van de AVG

kans

plicht of verplichting

risico

bijkomende kost

geen mening

Een zakelijke kans (om uw strategie te herzien) :

14,81%

Een morele plicht of een wettelijke verplichting:

40,74%

Een risico voor uw onderneming:

7,41%

Een bijkomende kost:

33,34%

Geen mening:

2,47%

Andere:

1,23%

andere

Getuigenis: de AVG is een kans
David Goldenberg, de topman van het platform Smart Certificate (www.smartcertificate.com),
beschouwt de AVG als een ware kans, want sinds het begin heeft hij de eisen van privacy nauw
betrokken bij de verwerking van persoonlijke gegevens in elk stadium van de levenscyclus van een
attest: creatie van het document, uitreiking, verzending, receptie, activering van de dienst,
aanvaarding, controle en recht om vergeten te worden. “Wij gebruiken spitstechnologieën voor
encryptie, blockchain verankering, hosting, PKI Class 3 enz. Tegelijk volgen wij de sterkste normen en
processen wat betreft de identificatie van gebruikers, de real-time opvolging van datastromen en
gebruik, conform de vereisten van de CNIL en de AVG. Dankzij deze geïntegreerde aanpak kunnen wij
de vereisten inzake privacy naleven en tegelijk een eenvoudige dienst aanbieden voor het uitreiken,
gebruiken en delen van documenten met een gecertificeerde authenticiteit. Dankzij een lange
samenwerking met de spelers op de markt zijn we erin geslaagd een volwaardig vertrouwenslabel te
ontwikkelen.”
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Voor meer info:
Marie Brown voor RGP – 0473/93 00 74 – marie.brown@rgp.com
Olivier Willocx – 0475 51 31 58 – ow@beci.be

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry) is gegroeid uit een partnership tussen de Kamer van
Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel. BECI vertegenwoordigt twee derden van de
Brusselse tewerkstelling et telt meer dan 35 000 bedrijven als lid. BECI verdedigt de individuele en
collectieve belangen van de Brusselse ondernemingen en voorziet voor hen een uitgebreide waaier van
diensten.
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